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De Stichting Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF).
ln 2000 is een aantal provinciale en regionale organisaties in NoordHolland gaan samenwerken onder de naam Provinciale Organisaties
voor Flora en Fauna Noord-Holland (POFF). Tot nu toe nemen hieraan
deel de SVN, NOZOS, RAVON, KNMV, de weidevogelwerkgroepen, de
Vrijwilligersraad van de Natuurverening Waterland en de Stichting
Zoetwatervissen. De POFF staat open voor alle nog niet aangesloten vrijwiliigersgroepen die zich actief bezighouden met natuuronderzoek. De
POFF hoopt door samenwerking het natuuronderzoek te stimuleren en
te versterken. in het verleden was sprake van versnippering van activiteiten, waardoor belangrijke informatie dikwijls beperkt bleef tot de eigen
groep. De POFF wii kennis van en gegevens over flora, fauna en landschap bekend maken bij zo veel mogelijk vrijwilligers. ln het tijdschrift
Tussen Duin & Dijk wordt de lezer op een aantrekkelijke manier op de
hoogte gebracht van onderzoek en ontwikkelingen in flora en fauna van
onze provincie.
Dagelijks bestuur Provinciale Organisaties voor Flora en Fauna (POFF)
drs. W.J.M. Holthuizen (voorzitter), M. Kamoen (secretaris), drs. A.M.
Dierick (Penningmeester), drs. K. Kapteijn, dhr. H. Gallacher.
Correspondentie: e-mail: m.kamoen@lbnh.nl

Bij de POFF aangesloten organisaties
Weidevogelbescherming Landschapsbeheer Noord-Holland
Contactpersoon: On no Steendam, Postbus 205.
2050 AE Oven/een. Tel. 023-5143080,
e-mail: o.steendam@lbnh.nl
Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS)
Contactpersoon: Jan Wondergem, Gele varaan 64,
1704 TK Heerhugowaard. Tel. 072 5740614,
e-mail: jwonclergem@sbwinfra.nl
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord~Holland (SVN)
Contactpersoon: Hugh Gallacher, Akkerdistel 18.
7422 MA Deventer. Tel. 0570-652350.
Vrijwilligersraad van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland
Contactpersoon: Barbara van Beijma, Zuideinde 47, 1141 VH
Monnickendam. Tel. 0299-650490.
Stichting Zoetwatervissen Noord-Holland
Contactpersoon: Sjoerd Veenstra, Raadhuisstraat 58, 1541 JD Koog

aan de Zaan. Tel. O75 616 3924, e-mail: s.o.veenstra@wxs.nl
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
Gewest Noord-Holland (KNNV)
Contactpersoon: .Jan Marbus. Dorpsstraat 10a, 1689 EV Zwaag
Tel. 022 923 0419, e-mail: dehoornbloem@hetnet.nl

Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland,
afdeling Noord-Holland (RAVON)
Contactpersoon: Axel Groenveld. Kuinderstraat 33 hs, 1079 DJ
Amsterdam. Tel. 020 642 6310.
Financiering
De uitgave van dit nummer is mede
mogelijk gemaakt dankzij de financiele bijdrage van SVN (budget
Graspieper), Wereld Natuur Fonds,

Subsidie NME, Prins Bernhardfonds,
PWN Waterieidingbedrijf NoordHolland, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, Nationale
Postcode Loterij en het VSB Fonds.
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Tussen Dijk & Duin is een onafhankelijk blad gewijd aan het onderzoek en
de bescherming van de natuur en het
landschap in Noord-Holland. Het
wordt gemaakt voor en door vrijwilligers met een speciale passie voor
natuur Of die passie nu de hele
natuur geldt, of specifiek vogels, vlinders, vissen of vleermuizen, planten,
mossen of vossen. Het tijdschrift
wordt uitgegeven door de Provinciale
Organisaties voor Flora en Fauna
(POFH en verschijnt viermaal per jaar
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JNHOUD
Goed op weg
Het vierde nummer. We weten nu hoe het is om een hele
jaargang te maken. En dat smaakt wat ons betreft naar
meer. We hopen wat u betreft ook. We willen auteurs en
fotografen nogmaals hartelijk danken voor hun bijdragen
tot dusver. En natuurlijk ook u, als lezer. En speciaal die
lezers die op eigen initiatief abonnees voor ons werven.
Het aantal abonnees blijft groeien. Langzaam, maar
gestaag. Als we zo doorgaan halen we onze begroting dit
jaar en kunnen we volgend jaar misschien uitbreiden met
een paar extra pagina's. En dat is hard nodig want we
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Broedende

iJsvogels in
Alkmaar

krijgen ruim voldoende kopij binnen!
Ook dit jaar willen we al iets extra9s doen. In het kader
van het jaar van de boerderij willen we een themanummer
uitbrengen over de natuur rondom boerderijen. Het plan is
klaar, we zijn nu bezig met het werven van aanvullende
fondsen.

8

De Esdoorn en de afname van
de biodiversiteit
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In Gesprek met: Henk Wijkhuizen
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Doe mee! Landelijke
inventarisatie van hommels

Tenslotte willen we u nog wijzen op de
Week van de Zee.De vereniging "Kust &
Zee' wil de zee onder de aandacht brengen
en organiseert daarom van 15 tot en met

25 mei langs de hele Nederlandse kust aller
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Zee

lei activiteiten. Er is uiteraard ruim aandacht
voor de natuurwaarden van de zee. Kijk voor
meer informatie in de Zeekrant die vanaf
medio april beschikbaar komt (o.a. in biblist
theken), of surf naar www.weekvandezee.nl

Wij zullen in het volgende nummer ook
aandacht schenken aan enkele interessante natuur- en
landschapswaarden van ons zilte sop. Maar voor nu, veel
leesplezier in dit nummer
De redactie
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